Myśli
Świętego Arcybiskupa
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
na Wielki Post

(Przygotowane dla parafii św. Mikołaja w Mosinie w roku 2020).

Drodzy Parafianie!
Rozpoczynamy kolejny w naszym życiu Wielki Post. Być może nosimy w sobie gotowe
plany w jaki sposób uporządkować nasze życie. Może czekają na realizację wcześniej podjęte
postanowienia. Ze swojej strony chciałbym podzielić się z Wami pewnym pomysłem. Zrodził
się on w moim sercu w czasie przygotowań do uroczystego wprowadzenia relikwii św. Abpa
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego do naszej wspólnoty, oraz poświecenia tablicy
upamiętniającej jego pobyt w naszej okolicy podczas Wiosny Ludów w 1848 roku. Samo
wydarzenie zaplanowane jest na 17 września bieżącego roku, kiedy to przypada liturgiczne
wspomnienie Świętego Arcybiskupa. Mam świadomość, że fakt obecności Świętego w
naszych stronach nie dla wszystkich jest znany, podobnie jak jego życie i twórczość.
Pragnę przybliżyć Wam, Drodzy Parafianie, chociaż niewielką cząstkę duchowego
dziedzictwa, które pozostawił św. Szczęsny Feliński. W ten sposób możemy przygotować się
do wprowadzenia jego relikwii i poświęcenia pamiątkowej tablicy. Zapraszam Was wszystkich
do przeżycia Wielkiego Postu w towarzystwie Świętego Zygmunta.
Na każdy dzień tego okresu została wybrana jedna myśl zaczerpnięta głównie z
„Konferencji o powołaniu”. Pierwsze ich wydanie miało miejsce w Krakowie w roku 1890.
Proponuję aby każdego dnia przeczytać jedną zmyśli z samego rana i pozwolić aby ona
inspirowała przeżywanie całego dnia. Wybór myśli jest zupełnie przypadkowy. Nie są
uporządkowane według jakiegoś specjalnego klucza. Podczas osobistej lektury dotykały
mojego serca, zaznaczałem je w tekście a następnie spisałem na komputerze, każdej
przypisując jeden dzień Wielkiego Postu. A wszystko to z myślą o WAS abyście zaczerpnęli i
pozwolili się kształtować Świętemu Pasterzowi Warszawy. Zgromadzone poniżej myśli
proszę potraktować jako wypowiedzi płynące z serca oświeconego Duchem Świętym, które
dzieli się tym co samo poznało przez studia i osobistą modlitwę. I chociaż od pierwszego
wydania Konferencji minęło już ponad 120 lat zachowana w nich Mądrość Boża nie zestarzała
się.
Życzę Wam wszystkim owocnej lektury.
Prezbiter Adam proboszcz
Ps. Ponieważ wypowiedzi Księdza Arcybiskupa zostały napisane piękną, ale
dziewiętnastowieczną polszczyzną nie zawsze dla nas zrozumiałą, dlatego pozwoliłem sobie
niezrozumiałe słowa zastąpić współczesnymi odpowiednikami. Ufam, że z pożytkiem dla
zrozumienia tekstu. Całość antologii jest tylko dla prywatnego użytku i nie służy do celów
zarobkowych.

Środa Popielcowa
„Patrzymy na szermierzy i akrobatów: który z nich zaczyna od najtrudniejszych ćwiczeń
swojego rzemiosła? Latami całymi wprawiają się oni w łatwych, ale rozwijających siłę i
zręczność ruchach, zanim się na niebezpieczne odważą. I w duchowej przeto szermierce tegoż
porządku trzymać się należy, rozpoczynając nie od tych, co wyczerpują, lecz od takich raczej,
co umacniają siły.”
Czwartek po Popielcu
„Pan Bóg albowiem tak jest dobry i litościwy, że przyjmuje od nas na rachunek
należnego Mu długu nie tylko te umartwienia i ofiary, które w duchu pokuty z własnego
podejmuje wyboru, ale też wszelkiego rodzaju krzyże, jakie On sam na barki wkłada. Nawet
te co są nieodłącznie związane z nasza naturą, jak choroby, straty, ograniczenia, bylebyśmy
je chętnym sercem przyjmowali i ofiarowali chętnie za grzechy nasze Panu, w połączeniu z
Męką Zbawiciela, od której całą swą czerpią zasługę.”
Piątek po Popielcu
„Nie jest zaś prawdziwym miłośnikiem, kto korzystając z Męki Bożego Syna, stroni od
wszelkiego współuczestnictwa z Nim w cierpieniu.”
Sobota po Popielcu
„Lecz najszkodliwszą dla bliźnich, a zarazem najtrudniejszą do naprawy, jest krzywda
wyrządzona na duszy, tj. zgorszenie niewinnego lub skłonienie do grzechu nawróconego
bliźniego.”
I Niedziela Wielkiego Postu
„Prawda, że i niektórzy z Apostołów byli publicznymi grzesznikami, ale jeślibyśmy
naśladowali Piotra w zaparciu się, Pawła w prześladowaniu lub Mateusza w chciwości,
naśladujmy ich także w gorliwym i sumiennym zadośćuczynieniu, wylewając łzy pokutne z
Piotrem, korząc się publicznie z Pawłem i podwójnie wynagradzając wyrządzone krzywdy z
Mateuszem, a wówczas … nasze przeszłe upadki, chociażby najcięższe, ani ludzi nie zgorszą,
ani Serca Jezusa nie zakrwawią i od nas nie odwrócą.”
Poniedziałek
„Prawdą jest, że każdy grzech popełniony umacnia w nas złe skłonności i coraz
trudniejszym czyni zwycięstwo. Prawda też, że często powtarzane upadki tak osłabiają wolę,
iż bez oporu niemal ulega pokusie, dodając tym sposobem do zwykłej siły pożądliwości nowy
i bardzo niebezpieczny czynnik: grzeszny nałóg to już nie podstępne sidła, lecz niewolnicze
kajdany naszą wolę wkłada.”
Wtorek
„Najpierwszym, jak wiecie i najzawziętszym wrogiem doskonałości jest pycha.”

Środa
„Każdy kto ma szczęście należeć do wielkiej ludzkiej rodziny, razem z godnością
człowieka otrzymuje ten najwyższy na świecie zaszczyt, iż stworzony jest na obraz i
podobieństwo Boga i przez Odkupienie powołany do usynowienia Bożego.”
Czwartek
„… właściwym jest pamięć na to, że wszystko co posiadamy jest nam dane od Boga,
bez żadnej zasługi z naszej strony…”
Piątek
„Kto dla Boga tylko wszystko czynić usiłuje, ten o to troszczy się jedynie, by każdą
powierzoną mu sprawę z całą możliwą wiernością wykonał, według danego mu z Nieba
wyposażenia.”
Sobota
„ Uciekajmy się do Niej (tj. do Maryi) jak dzieci do matki, boć sam Pan Jezus z krzyża
umieścił nas w macierzyńskim Jej sercu, a Ona próśb naszych nie odrzuci, byleśmy też zgodnie
z ostatnią wolą umierającego Pana, za matkę Ją przyjęli i jako matkę całym sercem
umiłowali.”
II Niedziela Wielkiego Postu
„ … jedna jest tylko prawdziwa cnota: wierne spełnienie woli Bożej.”
Poniedziałek
„Do objawów pychy należy też kłamstwo i obłuda, będące ulubioną bronią tych
wszystkich, co nie o to się troszczą, by rzetelną cnotą zasłużyć na łaskę Bożą, lecz by blichtrem
przymiotów i pozorami zasługi wyłudzić względy u ludzi.”
Wtorek
„… Pan Bóg obdarzył nas trzema głównymi narzędziami naszej duchowej działalności a
mianowicie: umysłem, dla poznania prawdy, sercem, dla jej umiłowania i wolą, dla jej
spełnienia.”
Środa
„ Pewny owszem jestem, że istotnie brzydzimy się przy spowiedzi naszymi grzechami i
pragniemy się z nich poprawić, ale czy nie oszukujemy samych siebie biorąc pozory za
rzeczywistość, chwilowe usposobienie serca za stałe postanowienie woli?”
Czwartek
„Kto szczerze kocha Boga i własnego pragnie zbawienia, ten o to jedynie się troszczy,
by przebłagać Pana i godne czynić owoce pokuty, o świecie zaś całym, nawet o sobie samym
zapomina.”

Piątek
„Im z wyższego upada kto stanowiska, tym trudniejsze dla niego powstanie.”
Sobota
„Toteż, jeśli każdy chrześcijanin lękać się winien pychy więcej niż ognia piekielnego, to
o ileż bardziej obawiać się jej mają osoby Bogu poświęcone…”
III Niedziela Wielkiego Postu
„Rozum dany jest nam przede wszystkim na to, abyśmy poznali Boga i nasze względem
Niego obowiązki…”
Poniedziałek
„… nigdy bowiem nieczyste środki do świętego nie doprowadzą celu: dobrowolnie
przyjęta trucizna, chociażby z zamiarem wyrzucenia jej później, tak zarazi organizm, iż ten nie
znajdzie już dość siły, by pozbyć się zabójczego jadu.”
Wtorek
„Ufajmy Panu bezwarunkowo, nie troszczmy się o jutro, udzielajmy równie szczodrą
dłonią, jak nam Opatrzność udziela, a możemy być pewni, iż w razie istotnej potrzeby ona
sama natchnie wspaniałomyślne serca, by nam z pomocą pośpieszyły.”
Środa
„I dziś też główną bronią szatana w jego walce z Królestwem Bożym na ziemi jest
kłamstwo.”
Czwartek
„Jako bowiem ogień dorzucony do ognia siłę pożaru wzmaga, tak każda nowa Komunia
życie nadprzyrodzone w duszy coraz bardziej podnieca i miłością spójnię z Chrystusem
umacnia.”
Piątek
„Skruszony grzesznik, poznawszy wreszcie czym jest rzeczywiście, poczyna gardzić sobą
i we własne nie ufa już siły, ale z tym gorętszym pragnieniem zwraca się ku jedynemu źródłu
prawdy, doskonałości i życia, ku Bogu, którego we własnej duszy ujrzał oszpecony wprawdzie,
ale prawdziwy wizerunek.”
Sobota
„Wszak wskutek świętych obcowania wszystkie dary nadprzyrodzone całemu
Kościołowi są wspólne; starajmy się więc tylko być zawsze żywymi członkami mistycznego
ciała Chrystusowego, a korzystać będziemy ze wszystkich łask, jakie inni otrzymują.”
IV Niedziela Wielkiego Postu
„Toteż ludziom dobrej woli przypomnę tylko, że tak zdrowie jak i siły ciała na to nam
jedynie są dane, byśmy ich na pełnienie woli Bożej używali.”

Poniedziałek
„Każda godzina, każda niemal minuta winna być ujęta w twarde powinności karby i
poświęcenia ściśle określonemu zajęciu, które z regularnością zegara wykonywane być musi;
gdyż tylko tak nieubłagane kleszcze mogą z czasem nagiąć niesforną wolę do pokornego, jeśli
nie ochotnego dźwigania jarzma obowiązków.”
Wtorek
„Nie za skutki bowiem, lecz za sumienność pracy sługa odpowiada przed Panem.”
Środa
„ W chwili nastającej już pokusy tym gorliwiej wznośmy serce ku Bogu i wolę nowym
umacniajmy postanowieniem, a po przejściu niebezpieczeństwa nie zaniechajmy nigdy
upokorzyć się ze swej nędzy i w razie odniesionego zwycięstwa podziękować Panu Jezusowi
za udzieloną pomoc.”
Czwartek
„Gdybyśmy byli w stanie to jedno dostatecznie zrozumieć że w Przenajświętszym
Sakramencie Syn Boży z Bóstwem swoim i z człowieczeństwem jest obecny, wystarczyłoby to
nam aż nadto do należytego też zrozumienia, jak względem tego Sakramentu zachować się
mamy.”
Piątek
„… zazdrośnikowi nie tyle chodzi o to, żeby sam mógł posiąść przedmiot, obudzający w
nim zazdrość, ile o to, żeby bliźni pozbawiony został jego posiadania.”
Sobota
„Jedna Najświętsza Panna, mocą wyjątkowej łaski, jaką z powodu wyboru na bożą
rodzicielkę otrzymała, tak całkowicie od grzechowego jadu była wolną, iż powszednia nawet
skaza jej duszy nigdy nie splamiła.”
V Niedziela Wielkiego Postu
„Jakkolwiek wszakże w życiu chrześcijańskim wszystkie Sakramenty oddają
człowiekowi nieobliczone usługi, przynosząc każdy z kolei odpowiednią obecnym potrzebom
duszy łaskę; w dążeniu jednak do doskonałości przeważny wpływ dwa z nich przede
wszystkim wywierają, a mianowicie: Pokuta i Eucharystia.”
Poniedziałek
„Z owoców, ostrzega Pan Jezus, najlepiej poznać można wartość drzewa; patrzmy
przeto na postępowanie nasze, zwłaszcza w stosunku do bliźniego, a wnet rozpoznamy czy
dobrze komunikujemy.”

Wtorek
„Kościołowi to zawdzięczamy, że wysłużone męką Zbawiciela skarby dla nas nie
marnieją, że wszystkie idące po sobie pokolenia, aż do skończenia świata, korzystać z nich
mogą.”
Środa
„ … im wyższe stanowisko zajmujemy, tym większa na nas ciąży odpowiedzialność, jeśli się z
obowiązków naszych należycie nie wywiążemy.”
Czwartek
„Jeżeli szczerze wierzymy, że Msza św. jest powtórzeniem Kalwaryjskiej ofiary tylko w
sposób niekrwawy, to czemuż z tak małą ufnością uciekamy się do tak potężnego środka, tak
w osobistych, jak i w publicznych potrzebach? Czemu tak niepokoimy się i trwożymy lada
niebezpieczeństwem, wszędzie szukając ratunku, oprócz tam, gdzie go Święci szukali?”
Piątek
„Bez tego zaś wewnętrznego zjednoczenia z Oblubienicą Chrystusową na próżno
byśmy do usynowienia Bożego prawo rościć chcieli, bo jak uczą Ojcowie Kościoła: nie może
mieć Boga za ojca, kto Kościoła za matkę nie ma.”
Sobota
„Słusznie bowiem Kościół przyznał Jej (tj. Maryi) cześć wyższą niż innym Świętym, skoro
przez Nią, jako Matkę Wcielonego Słowa, otrzymaliśmy to wszystko, co nam Odkupienie
przyniosło.”
Niedziela Palmowa
„Miłującym Pana wszystko ku zbawieniu służy, a tym bardziej krzyże, ręką samego
Zbawcy wybrane i na barki nasze złożone. Umiejmy tylko przyjmować je w duchu pokuty i
zadośćuczynienia, a staną się one dla nas nie tylko źródłem zasługi, ale i wielkiego duchowego
postępu”.
Wielki Poniedziałek
„Nie ma utrapienia, w którym nie można by znaleźć pociechy, przypominając, ile i z
jakim poddaniem cierpiał nasz Zbawiciel”.
Wielki Wtorek
„Poszliśmy za Chrystusem w nadziei dzielenia kiedyś chwały Jego w niebie; naśladujmy
Go na ziemi w niesieniu krzyża”.
Wielka Środa
„Królestwo Boże rośnie i umacnia się w ogniu cierpienia”.

Wielki Czwartek
„Pan Jezus, wierny danemu słowu, iż nie zostawi nas sierotami, pozostał istotnie na
ziemi, nawet po swoim chwalebnym Wniebowstąpieniu, w skromnej chleba postaci, i to nie
w jednym lub kilku, lecz wszędzie, gdzie są wierni Jego wyznawcy. Tak iż w najuboższym
nawet kościółku, czeka On utajony i zamknięty jakby w ciemnicy, aż który z Jego czcicieli
przyjdzie Mu hołd miłości złożyć.”
Wielki Piątek
Tylko u stóp Krzyża, zaczerpnąć możemy siły do wiernego wypełnienia woli Bożej na
stanowisku na jakim podobało się Opatrzności nas umieścić”.
Wielka Sobota
„Błogosławieni, których godzina próby zastanie pod krzyżem z Maryją”.
Niedziela Zmartwychwstania
„Pamiętajcie, że męka i śmierć trwają trzy dni tylko, a Zmartwychwstanie trwa na
wieki”.
Posłowie.
Dzięki Bożej łasce i cnocie wytrwałości udało nam się przeżyć tegoroczny Wielki Post
pod duchowym kierownictwem św. Abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Wierzę, że
przynajmniej dla niektórych z nas spotkanie z myślami Świętego Pasterza okazało się
inspirujące i pogłębiające duchowe życie.
Korzystając z okazji chciałbym podzielić się z Wami jakie jeszcze wydarzenia czekają nas
przed liturgicznym wprowadzeniem relikwii św. Abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego do
naszej parafii.
W jedną z niedziel okresu wielkanocnego odwiedzi naszą wspólnotę Siostra ze
zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i przybliży nam postać ks. Arcybiskupa,
który założył to zgromadzenie zakonne.
Ponieważ św. Zygmunt Szczęsny propagował i odnawiał nabożeństwa majowe,
chciałbym abyśmy w tym roku przeżyli je korzystając ze wzorów i rozważań osobiście przez
niego przygotowanych. Kolejne wydarzenie związane jest z pielgrzymką do Warszawy.
W piątek po Bożym Ciele proponuję pielgrzymkę autokarową do Warszawy.
Odwiedzimy katedrę warszawską, muzeum poświęcone Jego pamięci oraz Świątynię
Opatrzności Bożej, gdzie w Panteonie Zasłużonych Polaków znajdują się Jego relikwie.
Ostatnim akordem przygotowań będzie nowenna liturgiczna poprzedzająca dzień 17
września, kiedy to podczas wieczornej mszy świętej wprowadzimy relikwie świętego
Zygmunta Szczęsnego do naszej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu i odsłonimy
płaskorzeźbę upamiętniającą pobyt naszego wielkiego rodaka na mosińskiej ziemi.
Na koniec zwracam się z prośbą do każdej i każdego parafianina o osobiste
zaangażowanie. Wybierzcie dla siebie coś z powyższych propozycji. Proszę zainwestujcie
Wasz czas. Wierzę z całego serca, że wstawiennictwo i przykład Świętego Arcypasterza
pomogą nam w miłowaniu Boga, w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Jego osoba niech również
będzie wezwaniem do miłowania każdego człowieka, także tego, który się od nas różni.

Poniższe modlitwy można odmawiać indywidualnie albo wspólnie w rodzinie.
Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w swojej świętej Opatrzności, prowadziłeś
świętego Zygmunta Szczęsnego, biskupa, drogą cierpienia, prawdy i miłości, spraw za jego
wstawiennictwem, abyśmy wiernie służąc Chrystusowi w Kościele, mogli osiągnąć życie
wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w
Jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Modlitwa o uproszenie łaski za przyczyną św. Zygmunta Szczęsnego
Boże, któryś świętego Zygmunta Szczęsnego, męża wielkiej pokory i prostoty,
niezwykłymi cnotami przyozdobić raczył, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem otrzymali
łaskę…, o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa o ewangeliczne oblicze świata
Boże, których w swej świętej Opatrzności prowadził świętego Zygmunta Szczęsnego
drogami ewangelicznej miłości, spraw, abyśmy za jego przykładem, wiernie służąc rodzinie
ludzkiej, przyczyniali się do kształtowania nowego świata, opartego na zasadach
chrześcijańskiego braterstwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem św. Zygmunta Szczęsnego
Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Twoich świętych. Życie ich jest dla nas
wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Racz wejrzeć na nasze prośby i
przez wstawiennictwo świętego Zygmunta Szczęsnego, męża wielkiej pokory i prostoty, udziel
nam łaski…, o którą z ufnością prosimy.
Spraw też, Panie, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali jego
cnoty i podobnie jak święty Zygmunt Szczęsny zdawali się zawsze na Twoją Opatrzność, pełnili
Twoją wolę i stawali się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
Mała nowenna o uproszenie łask za przyczyną św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Panie, Jezus Chryste, który powiedziałeś: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a
znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone, błagamy Cię, spojrzyj miłosiernie na nasze
potrzeby i udziel nam – za przyczyną świętego Zygmunta Szczęsnego łask…, o które z
ufnością i pokorą prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
P. Módl się za nami, św. Zygmuncie Szczęsny.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie orędowniku nasz, módl się za nami,
Święty Zygmuncie Szczęsny, módl się za nami,
Uwielbiający Boga w Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami,
Bezgranicznie ufający Opatrzności Bożej, módl się za nami,
Wierny sługo Najwyższego Kapłana, módl się za nami, módl się za nami,
Gorliwy czcicielu Najświętszej Eucharystii, módl się za nami,
Pasterzu przeniknięty duchem Ewangelii, módl się za nami,
Kapłanie według Serca Jezusowego, módl się za nami,
Idący za Chrystusem drogą krzyża, módl się za nami,
Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami,
Apostole niosący ludziom światło Chrystusowej nauki, módl się za nami,
Wielki czcicielu Matki Najświętszej, módl się za nami,
Naśladowco cnót Najświętszej Rodziny, módl się za nami,
Mistrzu modlitwy i zjednoczenia z Bogiem, módl się za nami,
Wzorze posłuszeństwa Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej, módl się za nami,
Ozdobo Kościoła Chrystusowego, módl się za nami,
Założycielu i duchowy opiekunie Zgromadzenia „Rodziny Maryi”, módl się za nami,
Bogaty w miłosierdzie wobec potrzebujących, módl się za nami,
Opiekunie sierot i ubogich, módl się za nami,
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu, módl się za nami,
Wzorze ubóstwa, pokory i prostoty, módl się za nami,
Obrońco praw Kościoła i Narodu, módl się za nami,
Prowadzący zbłąkanych do jedności wiary, módl się za nami,
Nauczycielu ładu i porządku moralnego, módl się za nami,
Szanujący godność każdego człowieka, módl się za nami,
Wzywający narody do ewangelicznego braterstwa, módl się za nami,
Wytrwale pracujący nad odrodzeniem rodziny, módl się za nami,
Zatroskany o trzeźwość narodu, módl się za nami,
Doceniający pracę i wysiłek każdego człowieka, módl się za nami,
Obrońco ludzi pokrzywdzonych i prześladowanych, módl się za nami,
Niosący w życie pokój, sprawiedliwość i pojednanie, módl się za nami,
Wzorze cierpliwości i przebaczenia, módl się za nami,
Promieniujący na otoczenie świętością życia, módl się za nami,
Z ufnością czekający na wezwanie do Domu Ojca, módl się za nami,
Wierny wyznawco i orędowniku nasz u Boga, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święty Zygmuncie Szczęsny.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w swojej świętej Opatrzności, prowadziłeś świętego Zygmunta Szczęsnego,
biskupa, drogą cierpienia, prawdy i miłości, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie służąc Chrystusowi w
Kościele, mogli osiągnąć życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą życie i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
(Teksty modlitw i litanii ze strony http://zfelinski.blogspot.com/).

